
Az elmúlt hónapokban megtör-
tént a drénezés, és sikeresen 
elvezették a templomtorony 

állagának romlását okozó nedvesedést 
az épülettől. A munkálatok a temp-
lomtorony és a plébánia kerítésének 
rendbetételével folytatódnak. 

Új kerítés épül a göröcsfalvi kultú-
rotthon és a római katolikus plébánia 
előtt. 

– Ezúton is köszönjük Miklós 
Andrásnak, Bandi bácsinak hogy an-
nak idején gyűjtést szervezett a ke-
rekes kerítésre és el is készíttette azt 
– hangsúlyozta Császár Attila polgár-
mester. – Csakhogy a régi kerítés visz-
szafordíthatatlanul tönkrement, ezért 
most új, mintegy 200 méteres kerítés 
és mellette egy leveles székely kapu is 
épül a kántori lak bejáratához. A beru-
házás értékét, példaértékű összefogás-

sal, a Csíkrákosi Pogányvár Közbir-
tokosság, a Göröcsfalvi Kokojzavész 
Közbirtokosság, valamint Csíkrákos 
Önkormányzata fedezi. A munkálato-
kat előreláthatóan szeptember elejére 
végzi el a kivitelező.

A Kisboldogasszony-templom tor-
nyának külső falfelületein állagmegőr-
ző munkálatok folynak. A csíkrákosi 
Római Katolikus Plébánia által a Tele-
ki László Alapítványhoz 2017-ben be-
nyújtott támogatási kérelmet pozití-
van bírálták el, így folyó év júniusában 
megkezdődtek a templomtorony ál-
lagmegóvására irányuló munkálatok. 
A templomtorony állványozásához 
szükséges állványokat a Gyulafehérvá-
ri Római Katolikus Érsekség díjmen-
tesen bocsájtotta rendelkezésünkre.

folytatás a 3. oldalon

                         | Csíkrákos község lapja     | 2019. július–augusztus

Folytatódik a templom 
rendbetétele

Aszfalt minden utcában

Két nagy, utak aszfaltozására vo-
nat kozó pályázat lebonyolítá-

sa is megkezdődik a közeljövőben 
Csík rákos községben. A projektek 
révén aszfaltburkolatot kap minden 
utca a község területén és 5 km me-
zei utat is leaszfaltoznak. Az Európai 
Unió 7.2-es kiírásának keretében le-
aszfaltoznak minden olyan községi 
utat a településen, amelyet még nem 
borít aszfaltburkolat – ez mintegy 
5 km-nyi útszakaszt jelent. A köz-
beszerzés lezárult, a dokumentáció 
Gyulafehérváron vár jóváhagyásra. 
A munkálatok legkésőbb szeptem-
ber végén, október elején kezdőd-
nek. A közbeszerzést, négy jelentke-
ző cégből a csíkszeredai ING Service 
nyerte meg. A szerződéskötés meg-
történt. 
– Nem is nagyon erőltetjük a mun-
kálatok megkezdését, mert viszony-
lag előrehaladott állapotban a gáz-
bevezetésre vonatkozó projekt, amit 
Madéfalvával és Csíkcsicsóval közö-
sen szeretnénk megvalósítani, és ide-
ális lenne, ha az aszfaltozási munká-
latok előtt letevődnének a gázcsövek 
– magyarázta Császár Attila polgár-
mester. – Az aszfaltozás éppen ezért 
az idén azokban az utcákban kezdő-
dik, ahol van lehetőség arra, hogy a 
kerítések, a telekhatár és a sánc között 
le lehet fektetni a gázhálózatot, te-
hát a szélesebb utcákban dolgoznak 
az idén. Jó lenne, ha jövő nyárig sor 
kerülhetne a gázcsövek lefektetésére 
azokban az utcákban, ahol az aszfalt 
alá be kell kerüljön a vezeték.  
 folytatás a 3. oldalon



2

községi figyelő

Játszótér az óvodaudvaron
A magyar kormány 2016 decemberében indította el az óvodák, böl-
csődék, iskola-óvoda-komplexumok környezetének építését, felújí-
tását is magában foglaló Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Progra-
mot. A programnak köszönhetően a csíkrákosi Gyöngyvirág óvoda 
udvarán egy több mint tíz játszótéri elemből álló játszótér készült. A 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program erdélyi szakmai partnere 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

Csíkrákosi pályázatok  
a Pro Economicánál
Összesen harminchárom gaz-
da nyújtott be pályázatot 
Csík rákos községből a Pro 
Economica Alapítvány által az 
év első felében meghirdetett 
kiírásra. A program keretében 
Hargita, Kovászna és Maros 
megye területén működő jogi 
személyek pályázhattak mező-
gazdasági erőgépek és kapcsol-
ható eszközök, mezőgazdasági 
tevékenységekhez szükséges 
felszerelések, rendszerek be-
szerzésére, ültetvények tele-
pítésére és korszerűsítésére, 
valamint tenyészállatok be-
szerzésének támogatására. A 
községünkbeli gazdák több-
nyire traktorok vásárlására pá-
lyáztak. A leadott pályázatok 
elbírálás alatt vannak.

Telekkönyvezés: várják az érintettek jelentkezését

Több hónapos előkészítés után elkezdődött a sziszte-
matikus telekkönyvezéshez szükséges dokumentumok, 
személyes iratok begyűjtése Csíkrákos községben. 
Csíkrákos Polgármesteri Hivatalának mezőgazdasági 
irodája felhívással fordul az érintettekhez, hogy az elő-
re egyeztetett időpontban szíveskedjenek megjelenni 
a hivatalban és hozzák magukkal a kért iratokat, do-
kumentumokat.  Azok a tulajdonosok, akik semmibe 
veszik a hivatal értesítését, a többi tulajdonos földterü-

letének a telekkönyvezését is veszélyeztetik.  A hivatal 
munkatársai ezúttal is felhívják az érintettek figyelmét, 
hogy amennyiben a földtulajdonosok, örökösök nem 
jelentkeznek a kért dokumentumokkal, úgy az azono-
sítás nélküli parcellák a helyi bizottság ügykezelésében 
maradnak mindaddig, amíg a községben az összes 
földterület, parcella tulajdonjoga nem tisztázódik. 
 
 Csíkrákos Polgármesteri Hivatala

Törvényszéki eljárás tarlóégetésért

Szigorúan tilos hatósági engedély nélkül a tarló vagy a száraz 
növényzet meggyújtása. A tiltás megszegése magánszemélyek 
esetében 3000–6000 lej, míg jogi személyek esetében 25–50 
ezer lejes bírságot von maga után.
Arra kérjük a lakosságot, hogy ne égessék fel a tarlót, ne gyújt-
sák meg a száraz leveleket, mert mindamellett, hogy környezet-
szennyező hatása van és a talajra olyan negatív hatást gyakorol, 
aminek kijavítása több évbe is beletelhet, a szél miatt könnyen 
továbbterjedhetnek a lángok, és veszélyeztetik ezáltal a szom-
szédos területeket is.
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Folytatódik a templom rendbetétele

Aszfalt minden utcában

folytatás az 1. oldalról

A 2000-es években felújított, külö-
nös falképekkel díszített csíkrákosi 
templomtorony külső felületeinek ál-
lagmegóvása érdekében a kivitelezők 
eltávolítják a károsodott, rossz állapo-
tú cementes vakolatjavításokat, kon-
zerválják restaurátori módszerekkel a 
károsodott eredeti vakolatfelületeket 
(az északi oldalon, illetve a nyugati ol-
dal néhány kisebb felületén), pótolják 
meszes habarccsal a vakolathiányokat, 
valamint lemeszelik a vakolt felületeket 
az eredeti meszelés színét megközelítő 
árnyalattal, a díszítőfestés kiegészítése 
nélkül.  

folytatás az 1. oldalról 

– Az ősz folyamán, a falunapokat kö-
vetően lesz egy falugyűlés is, amelyen 
mindkét projektről, az aszfaltozás és a 
gázbevezetés ütemezéséről is részlete-
sebb tájékoztatást nyújtunk – részletez-
te a polgármester.

Az Országos Településfejlesztési 
Program (PNDL) keretében mezei 
utakra és járdákra pályázott pénzt 
az önkormányzat. A projekt közbe-
szerzéses, egyetlen cég jelentkezett, 
és Császár Attila polgármester abban 
bízik, hogy ha minden papír rendben 
van és az ajánlattevés is megfelel a ki-

írásnak, akkor augusztus végéig lesz 
nyertes cég, így van reális esély arra, 
hogy az alapozási munkálatokat el le-
hessen kezdeni. A projekt 5 km mezei 
út aszfaltozása mellett járdaépítést is 
magába foglal, Csíkrákos területén 
Csíkszeredából Gyergyó fele haladva 
az országút jobb oldalán. 

Éves közgyűlés Csíkrákoson

Idén 2019. június 21-én került sor 
a Felcsík Kistérségi Társulás éves 
közgyűlésére, amelyet ezúttal a 

Csíkrákosi Kultúrotthonban tartottak. 
A közgyűlés napirendjén a Felcsík 

Kistérségi Társulás tevékenységének 
2018-ra vonatkozó pénzügyi beszá-
molója, valamint a 2019-es év tevé-
kenységi és pénzügyi tervének bemu-
tatása szerepelt. A jelenlévő felcsíki 

pol gármesterek, közbirtokossági 
elnö kök és a megyei tanács képvise-
lői – Borboly Csaba elnök úr, Becze 
Ist ván tanácsos és Mihály Csaba sze-
mélyében – egyöntetűen elfogadták 
a pénzügyi beszámolót, valamint a 
költségvetési és tevékenységi tervet.

A tervek között szó esett többek 
között a felcsíki kerékpárút kialakítá-
sáról, valamint egy termékbegyűjtő és 

értékesítő szövetkezet létrehozásáról, 
amely az állattartó gazdáknak nyújta-
na segítséget az állataik felvásárlására, 
feldolgozására és értékesítésére.

A közgyűlésen részt vett Tánczos 
Barna szenátor, aki megköszönte a 
kistérség úszásprogramra nyújtott tá-
mogatását, és kérte, hogy ezt a fontos 
kezdeményezést a jövőben is támo-
gassa az egyesület.
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Gázhálózat – több szinten zajlanak 
a munkálatok
Több szinten is zajlik a gázvezetés 
előkészítése Csíkrákos, Göröcsfalva, 
Madéfalva és Csíkcsicsó települé-
seken. Bár a földgáz bevezetésének 
története még a nagyközség idejére 
nyúlik vissza, az utóbbi két évben je-
lentős lépéseket tettek a falvak azért, 
hogy minél előbb kigyúljon a földgáz 
a háztartásokban, az intézményeknél, 
a vállalkozásoknál. A jelenlegi helyze-
tet Szentes Csaba ismerteti.

A három község különválása 
előtt már a vezetékek egy része 
föld alá került, a szolgáltatót 

is kiválasztották, mégis elölről kellett 
kezdeni a beruházást. A törvénykezés 
változásával a korábbi tervek elavultak, 
a már lefektetett vezetékeket pedig az 
időközben végzett víz- és csatornaháló-
zati munkálatok rongálták meg. 

Az elmúlt években újra és újra elő-
került a gázbevezetés témája, amihez 
a fa árának jelentős emelkedése is hoz-
zájárult. Igazából szeretnénk a lakosság 
számára elérhetővé tenni minél több 
energiaforrást, hogy a választhassanak 
a minél hatékonyabb, olcsóbb vagy ké-
zenfekvőbb energiaforrások közül. Ez a 
fő szempont, ami miatt újra előkerült a 
földgáz témája.

Újra elővettük a terveket, beszélget-
tünk a tervezővel, építővel. Próbáltuk 
feltérképezni a régi vezetékeket, helyen-
ként nyomáspróbákat végeztünk, és 
mindenhol az jött ki, hogy a régi veze-
ték, a víz- és csatornahálózat kiépítése-
kor, valamint egyéb munkálatok során 
annyi helyen sérült és annyi problémát 
rejt magában, hogy az a döntés szüle-
tett, hogy újra kell tervezni az egészet.

Elindult az újratervezés. A terv már 
elavult volt, nemcsak pénzügyileg, ha-
nem műszakilag is, és jogilag sem volt 
megfelelő, miközben kezdetben mi is 

azt hittük, hogy a régi tervet leporol-
juk, pénzügyileg aktualizáljuk a mos-
tani árak szerint, és mehet minden to-
vább. Végül kiderült, hogy nem, mert 
változott a törvénykezés, másképp kell 
mindent csinálni.

Sok tárgyalás, egyeztetés zajlott a 
döntés meghozatala előtt. Nem volt 
könnyű feladat meghozni a döntést, de 
végül közös elhatározásra jutottunk: 
nekifogunk, és bárhány évbe kerül, vé-
gigvisszük. Miután kiegyezett a három 
község, nekifogtunk dolgozni. Nagy 
segítség volt a közbirtokosságok hoz-
záállása. A topo- és a geotanulmányok 
kifizetését – ami nem kis összeg volt − 
felvállalták a közbirtokosságok. A topo-
gráfiai felmérés befejeződött, és le van 
adva a kataszteri hivatalba. Már egyik 
részét ki is fizették a közbirtokosságok, 
a másik része még hátra van, de le van 
szerződve. A geológiai tanulmánnyal 
ugyanígy van, és közben leszerződték 
az előtanulmányokat a tervezőkkel, és 
ezt is a közbirtokosságok fogják finan-
szírozni, de már részben ezt is elvégez-
ték egyesek. Jelen pillanatban zajlik az 
előtanulmánynak az elkészítése – ha ez 
megtörténik, akkor a következő lépés a 
kiviteli terv lesz, és ezzel párhuzamosan 
már el kell dönteni, hogy ki lesz a szol-
gáltató.

 A Transgaz, aki a fővezetéknek az 
adminisztrátora, már a rácsatlakozási 
engedély előtt kéri, hogy közöljük, ki 
fogja szolgáltatni, számlázni, fenntar-
tani a rendszert. Tehát párhuzamosan 
több munka is zajlik: a rendszer terve-
zése, a finanszírozás és a pályázat előké-
szítése.

Rengeteg ismeretlen van még a gáz-
bevezetés folyamatában jogi, pénzügyi 
úton. Most áll össze a teljes kép, de biz-
tos, hogy ennek a végére tudunk járni. 
Hogy hány év alatt, azt nem tudom, 

de hogy meglesz, az biztos. Műszaki 
szempontból az elképzelések szerint a 
csicsói–madéfalvi határon a mezőben 
lesz a nyomáscsökkentő és átadóállo-
más. Addig halad a Transgázas-vezeték, 
és onnan jön az elosztóvezeték, ami 
már a saját tulajdonunk lesz. Vagyis ez 

is változott a régi tervhez képest. Arra is 
odafigyeltünk, hogy tervezési fázisban 
minden egyes kicsi utca legyen benne.

A kivitelezéskor figyelembe kell 
venni az utcahosszat, hogy hány lakost 
szolgál ki, hogy főútról, országútról 
vagy megyei útszakaszról van szó. Az is 
számít, hogy van-e járda, le van-e aszfal-
tozva... – tehát a kivitelezés megkezdé-
sekor, ütemezésénél nagyon sok szem-
pontot figyelembe kell venni majd, 
amikor meglesz a finanszírozás.

Sok még az ismeretlen, de van egy 
törvényes keret, ami megengedi a gáz-
hálózat létrehozását. Van egy másik 
törvényes keret, ami arról szól, hogy 
miként lehet pénzeket lehívni, és eh-
hez kell mi igazítsuk a projektünket. 
Persze emellett még zajlanak az útfel-
újítási munkálatok, ami bizonyos szin-
ten hátráltatni fogja ezt a történetet. 
De mivel az van előbb, azzal sem lehet 
leállni, azokkal is haladni kell. Remél-
jük, hogy gázbevezetésnek is minél 
hamarabb neki tudunk fogni minden 
községben. 

„ Jelen pillanatban zajlik 
az előtanulmánynak 
az elkészítése – ha ez 

megtörténik, akkor 
a következő lépés 

a kiviteli terv lesz...”
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Kitekintő

Természetvédelem:  
ember és természet összhangja

Elkezdődött a Csíki-havasok, vala-
mint a Csíki-medence és Csíki-hava-
sok Natura 2000 természetvédelmi 
területek tudományos felmérése.

 

A 2018 szeptemberében tartott 
beharangozó konferencia után 
számos olyan beszerzést bo-

nyolított le a Pogány-havas Kistérségi 
Társulás, amely révén sikerült hozzá-
jutni a tudományos munka koordiná-
lásához, valamint a kommunikációs és 
tudatosítási tevékenységek lebonyolítá-
sához szükséges irodai és terepen hasz-
nálható felszerelésekhez. A projektet 
koordináló csapat tagjai különböző fel-
készítőkön vettek részt, megkezdődtek 
a lakossági tájékoztatók és hamarosan 
elindulnak az iskolai tevékenységek is. 
A gyermekeknek szóló kiadványunk 
heteken belül eljut az érintett települé-
sek iskoláiba.

A tudományos felmérésre kiírt köz-
beszerzést az Omnia Development 
nyerte el. A két fél júniusban kötöt-
te meg a szerződést. A megbízott 
cég feladata, hogy azonosítsa a két 
Natura 2000 területen kijelölt védett 
fajok és élőhelytípusok (24 madárfaj, 
11 további állatfaj, 4 növényfaj és 13 
élőhelytípus) előfordulását és kon-

zervációs állapotát, valamint elemez-
ze azokat a környezeti, társadalmi és 
gazdasági tényezőket, amelyek rövid 
és hosszú távon hatással lehetnek 
rájuk. Az eredmények alapján a 60 
szakértőből álló csapat kidolgozza a 
védendő fajok és élőhelyek állagmeg-
óvására és állapotjavítására vonatko-
zó teendőket. Ezeket különböző ta-
lálkozókon megvitatják a lakossággal 
és minden érdekelttel. Ezek képezik 
majd a fenntartási terv alapját, amely 
hatályba lépését követően öt évig lesz 
érvényes és éves lebontásban tartal-
mazza a védelem érdekében előirány-
zott tevékenységeket.

Fontos kiemelni, hogy a helyi közös-
ségek részvétele nélkül sem a fenntartá-
si terv elkészülése, sem pedig a hosszú 
távú védelem nem lehet sikeres.

A felmérések eredményeit és a 
javasolt intézkedéseket egy térkép-
alapú rendszerben összesítik, így a 
fenntartási terv elkészülte nagymér-
tékben megkönnyíti majd a védett 
terület vonzáskörzetében esedékes 
beavatkozások engedélyezését is. Az 
elterjedési, veszélyeztetettségi adatok 
könnyen hozzáférhetővé válnak az 
engedélyezésben illetékes hatóságok 
számára, ugyanakkor a vállalkozók, 

a gazdálkodók is könnyebben tervez-
hetnek a körülmények ismeretében.

Fontos hangsúlyoznunk, amit 
már korábban a konferencia során 
is kiemeltünk, hogy az európai vé-
dett területek hálózatában minden 
esetben előfordul valamilyen emberi 
tevékenység. Nálunk a természetvé-
delem az ember és a természet együtt-
élésének összhangját jelenti. Ez az 
összhang pedig fokozottan jelen van 
térségünkben. Egy természetvédelmi 
terület számos lehetőséget kínál, ne 
tekintsünk rá úgy, mintha nyűg len-
ne számunkra. 

Ezúton szeretnénk felhívni az 
érintett lakosság figyelmét, hogy ve-
gyenek részt a fenntartási terv kap-
csán tartott fórumokon! A találko-
zók időpontjairól időben tájékoztatni 
fogjuk.

További információkért fordulja-
nak hozzánk személyesen a Szépvíz, 
Szentmihály utca 18/B alatt találha-
tó irodánkban, vagy keressenek fel 
a Pogány-havas Kistérség facebook 
oldalán, illetve látogassanak el a ha-
marosan megjelenő weboldalunkra, a 
www.csiknatura2000.com-ra.

A Pogány-havas Kistérségi  
Társulás vezetősége
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Kitekintő

Számos sikeres pályázattal büszkélkedhet a Bogátalji 
Mozgalom Egyesület. Legutóbb a Communitas 
Alapítványtól és Hargita Megye Tanácsától nyert 

el támogatást különböző célokra.
A Communitas Alapítványhoz két sikeres pályázatot is 

benyújtott a Bogátalji Mozgalom Egyesület. A Bogáti Le-
látó kiadására 2500 lejt nyert el, amelyből három lapszám 
nyomdai költségeit fedezi. A falunapok keretében meg-
szervezendő Impresszió ifjúsági napon a rendezvény han-
gosítását 1500 lejjel támogatja a Communitas Alapítvány. 

A Hargita Megye Tanácsához benyújtott pályáza-
tok közül ezúttal hármat emelünk most ki. A Bogátalji 
Mozgalom Egyesület sikeresen pályázott Hargita Megye 
Tanácsánál 6000 lejes támogatásra, amelyhez 2000 lej 
önrészt kell, hogy biztosítson. Ebből az összegből két, 
új generációs, nagy teljesítményű légzőkészüléket vásá-

rolnak az önkéntes tűzoltók számára. Ugyancsak 6000 
lejt nyert el a Bogátalji Mozgalom Egyesület népviselet 
vásárlására egy Hargita Megye Tanácsához benyújtott 
pályázat révén. Ezt az összeget ugyancsak 2000 lejes ön-
résszel kell kiegészíteni. Ebből az összegből női népvise-
letet vásárolnak a Csalogány néptánccsoport részére. Az 
Impresszió napokra pedig a Bogátalji Mozgalom Egyesü-
let a megyei tanácstól pályázat révén 9000 lejes támoga-
tást, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től pedig 500 ezer 
forintot nyert el. 

Korszerű berendezésekkel gazdagodnak a község 
művelődési otthonai. Az Önkormányzat által a 

Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökségtől (AFIR) 
elnyert 753 ezer lejes támogatás révén a csíkrákosi és 
göröcsfalvi kultúrotthonokba kivetítőket, hangosító 
berendezéseket, hangszereket, számítástechnikai esz-
közöket, takarítógépeket, áramfejlesztőket, légkondi-
cionáló berendezéseket és függönyöket vásároltak. A 
támogatási szerződést 2018. március 29-én kötötték 
meg. A pályázat az év végén a székek és a népviseletek 
megvásárlása után zárul. A község vezetői fontosnak 
tartják ezt a beruházást, amely révén a művelődési ren-
dezvényeket korszerű, mai igényeket kielégítő, minő-
ségi technika használatával tudják lebonyolítani. He-
lyi pénzből, önerőből hasonló eszközbeszerzésre nem 
lett volna lehetőség. 

Lényegesen javul községünkben a közvilágí-
tás, ennek ellenére kevésbé fogja megter-

helni a helyi költségvetést, mint eddig, egy kor-
mányprogramból megvalósuló projekt révén.

Az Országos Településfejlesztési Program-
ból (PNDL) keretében megújul Csíkrákos 
község közvilágítása. Minden villanyoszlopra 
új, energiatakarékos világítótest kerül: a nem-
zeti út mellé erősebb, a megyei út mellé kisebb, 
a községi utaknál még kisebb erősségű világí-
tótesteket helyeznek el. A lámpatestek száma 
duplájára nő és 18 napelemes világítótestet is 
felszerelnek, de a fogyasztás 5-10% kevesebb 
lesz, mint az eddig. A kivitelezést a csíkszere-
dai TIGRA WILL Kft. végzi. A beruházás ér-
téke áfával együtt 430 ezer lej. A munkálatok 
szeptember végéig tartanak. 

A Bogátalji Mozgalom Egyesület  
sikeres pályázatai

Korszerű  
berendezések  
a kultúrházaknak

Takarékos  
közvilágítás
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Tükör

Cserkésztábor és csapatépítő program
RYEW Nyári Nagytábor 2019. július 26. – augusztus 1.

2019. július 26-án kezdődött a Zöld 
Péter cserkészcsapat és a finnor-
szági Rautió helység Vaarajoen 

Vartijat cserkészcsapatának közös nagy-
tábora. A kilencfős finn delegáció már 
2016-ban is meglátogatott bennünket, 
s az akkor szerzett élményeket kamatoz-
tatni szerették volna, így idén Erdélyben, 
vándorló tábor formájában szerveztük 
meg a 35 személynek szóló csapatépítő 
programot. A RYEW tábor az angol 
Recycle Your Environment Waste – 
Hasznosítsd Újra Környezeted Hulladé-
kát – megnevezésből ered, a csapatépítő 
kerettörténete a szelektív hulladékgyűj-
tés és az újrahasznosítás témája köré cso-
portosult. A program minden napjára 
kellett készülni újabb ötletekkel, újabb 
bemutatókkal. A kommunikálás angol 
nyelven történt. A tábor öt őrsre, név 
szerint a Fémek, a Papírok, a Műanyag-
ok, az Üvegek és az Organikus (gyor-
san lebomló) őrsökre osztódott. A finn 
és a magyar gyerekek együtt próbálták 
megoldani a feladatokat, többek között 
eldobált szemétből szelektív hulladék-
gyűjtőket létrehozni, összehasonlítani a 
finnországi és romániai újrahasznosítás 
folyamatait, a tábori élet számára ötle-
tes, hasznos tárgyat létrehozni – szintén 
hulladékból. Bükkloka volt az első tábo-
ri helyszín, a színes táj, az egymást váltó 
hegy-völgy kettőse újra és újra elkápráz-
tatta vendégeinket, hiszen a finn tájat 
több száz tó tarkítja, viszont hegyekben 
nem bővelkednek. A szombati nap mű-
helymunkákkal telt el, amelyet métával 
és közös focival tetőztünk meg, vasárnap 
a Pogány-Havasokra túráztunk, délután 
pedig szentmiseáldozatot mutatott be 
a gyimesi káplán cserkésztestvérünk. 
A hétfői nap kecskefarm látogatással 
kezdődött, délután viszont a bobpályát 
céloztuk meg, amelyet gasztro-nap kö-
vetett, ugyanis a rautiói csapat készítette 

el a vacsorát – finn ízekkel. A keddi nap 
a megye keleti határából átköltöztünk 
nyugati felébe, a tábor második helyszí-
nére, Székelyvarságra, itt elölről kezdő-
dött a táborépítés, de az elmúlt napok 
tapasztalatainak köszönhetően minden 
zökkenőmentesen zajlott. A varsági víz-
esés látványa üdítően hatott mindenki-
re, a vízimalom viszont visszakalauzolt 
bennünket az elődeink életébe, ízelítőt 
kaptunk az akkori életforma, a gazdaság 
egyik ágáról, arról, hogy hogyan hasz-
nálták fel a víz energiáját újra és újra – 
környezetszennyezés nélkül. 

A szerdai nap a parajdi sóbánya fel-
fedezéséről szólt. Európa egyik legna-
gyobb sótartaléka itt található – ven-
dégeinknek kész kincsesláda, amely 
csak pár óráig tudhatnak magukénak, 
viszont számunkra kész aranybánya, 
hisz pár 10 kilométerre van tőlünk, 
csak átruccanunk a Hargitán. Augusz-
tus 1-jén, csütörtökön érkeztünk meg 
Csíkrákosra, a tábor hátralévő két nap-
ját itt fejeztük be.

A cserkészet világszintű ifjúsági moz-
galom, közös a nyakkendő viselése, az 
egyenruha, az egyenruhán a jelvények, a 
rangok megjelenítése. Mégis vannak kü-
lönbségek a szabályokban, az egyenruha, 
a nyakkendő formájában, színeiben, s 
ezt legjobban egy közös tábori együtt-
lét hozza felszínre. A Romániai Magyar 
Cserkészszövetség szabályait is tisztelve 

keretmesével, zászlófelvonással, imákkal, 
esti tábortűzzel, előadásokkal, játékok-
kal, napostiszttel, parancsokkal, sípszó-
val – tehát rendbe szerveződve – zajlott 
le a 2019-es nyári nagytábor, s ezt a finn 
cserkésztestvéreink követni próbálták, 
együttműködve velünk, így erősítve a 
csapatszellemet is.  A programot a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a 
Romániai Magyar Cserkészszövetség ál-
tal. A belső pályázatot a „Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség működésének 
és fejlesztésének támogatása” érdekében 
írták ki, amelyre a Zöld Péter cserkész-
csapat sikeresen elbírált dokumentációt 
tett le. Ugyanakkor a Bogátalji Mozga-
lom a „Csapatépítő tábor” keretében 
ugyancsak sikeres pályázatot nyújtott be 
a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-hez. 
Hálás köszönjük a fő támogatónknak, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nek a 
csapatépítő programhoz való hozzájáru-
lását, és a Bogátalji Mozgalomnak, hogy 
benyújtotta, lebonyolította a pályázatot. 

Ugyanakkor köszönjük a Csíkrákosi 
Pogányvár és a Göröcsfalvi Kokojzavész 
Közbirtokosságok adományozását! 
Nem utolsósorban, köszönjük Kovács 
Gábornak a mindennapi kenyerünket!

 Fodor Eszter
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  impresszum

Idén szeptember 6–8. között 
zajlanak községünkben a XV. 
Kisboldogasszony Falunapok. A 

rendezvénysorozat pénteken, szeptem-
ber 6-án 20 órától a Negyedévszázad 
negyedéve című dokumentumfilm 
vetítésével kezdődik a csíkrákosi kultú-
rotthonban. A film a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttesről készült. Ren-
dezője Daczó Dénes. Közreműködnek 
a csíkrákosi Csalogány néptánccsoport 
táncosai. Szombaton, szeptember 7-én 
a göröcsfalvi kultúrotthon udvara lesz 
a rendezvények helyszíne. Délelőtt 10 
órától kézműves műhelymunka kezdő-

dik az újrahasznosításról (angol és ma-
gyar nyelven). 11 órától Aki keres, talál 
címmel helyismereti vetélkedőre kerül 
sor. 17 órától kapu- és kerítés avató lesz, 
amelyen fellép a Csalogány néptánccso-
port, majd a Csernátoni Pántlika Nép-
tánccsoport, a Szentkirályi férfikórus, a 
Gerendely férfikórus valamint a Kereki 
Nótások. Szombat este a NoSugar zene-
kar koncertezik.

A falunapok vasárnapi, szeptember 
8-i programján 17 órától a göröcsfalvi 
kultúrotthon udvarán a Madarasi népi 
zenekar, a Gerendely férfikórus, a Kereki 
nótások műsorát valamint a Székely gó-

bék előadását láthatják az érdeklődők. 
Ugyancsak vasárnap 17 órától lehető-
ségük nyílik a helyi kézműveseknek, 
termelőknek, hogy bemutathassák és 
eladhassák termékeiket. A Polgármesteri 
Hivatal kéri az érintetteket, hogy minél 
többen éljenek a lehetőséggel, és szándé-
kukat jelezzék előzetesen a hivatalban. 
Vasárnap este a magyarországi Góbé ze-
nekar koncertjével zárul a rendezvényso-
rozat.  A XV. Kisboldogasszony falunapok 
támogatói: Hargita megye Tanácsa, Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt., Communitas 
Alapítvány. A szervezők fenntartják a 
műsorváltoztatás jogát.

Kisboldogasszony Falunapok –  
tizenötödszörre

Az embert az Isten közösségi lényként hívta 
létbe a teremtés hajnalán. Ezt a csodálatos 
Földet ajándékba adta az embernek, hogy 
hajtsa uralma alá, azaz tegye lakhatóvá, 
művelje és gondozza élete minden percé-
ben. Nagyon szép az, ahogyan viszonyul a 
bűnös emberhez a Mennyei Atya. Nem el-
taszítja magától, hanem gondoskodik róla, 
hogy az elesettségéből tudjon talpra állni, 
tudjon egy új életet kezdeni. 

Nagyon sokszor azt tapasztalom, 
hogy a magányba menekült embereknek 
sokkal nehezebb visszatérniük a termé-
szet harmóniájához, a lelki békéhez, il-
letve megnyugváshoz. A közösség segítő-, 
elfogadó- és befogadó szerepe itt emelkedik 
messze az ember fölé. Mindig is megvolt 
egy egészséges, erős, összetartó közösségnek 
a pozitív hatása. Nem engedheti meg egy 

harmóniában élő faluközösség, hogy azt 
szétrombolják a szélsőséges, liberális esz-
méket valló csoportok. 

A mai rohanó világban azt látom, 
hogy nem figyelnek egymásra az emberek. 
Az elszigetelődés érzésének ne engedjünk 
teret! Legyünk éberek az új eszmékre, de 
ne dobjuk el a régi értékeket! Az idők jeleit 
tudjuk felismerni, de ne azok uralkodja-
nak a személyiségünk fölött! Haladjunk a 
kor szellemével és csak a pozitív eszméket 
építsük be a lelkünk mélyébe. Arra nagyon 
kell vigyázni, hogy a helyi közösségünket 
semmi szét ne rombolja. A közös progra-
mok, a falunapok megszervezése is ezt a 
célt szolgálják. Találkozzanak egymással 
az emberek, pihenjenek, szórakozzanak, 
de ugyanakkor egymás gondját-baját is 
próbálják orvosolni. 

Mindig meg volt a hozadéka az 
együttünneplésnek. A különböző ge-
nerációk is találkoznak egymással, hi-
szen az idősebb nemzedéktől tanulják 
meg a fiatalok a szervezés művészetét, 
de azt is, hogy annak nehézségeivel 
hogyan tudjanak megküzdeni, és egy 
jól sikerült rendezvény szépségeiben is 
gyönyörködhetnek. Azt kívánom, hogy 
a településünkön ne halljon ki a közös-
ségi munka-, és a közösségi ünneplés 
szelleme! Legyünk továbbra is egymás 
segítőtársai, hogy minél több kulturális 
rendezvénynek lehessünk a házigazdái. 
A szellemi és a kulturális örökségünket 
csak így menthetjük meg az utókor szá-
mára. 

  Tisztelettel,  
 Máté Sándor

A közös ünneplés jelentősége településünk életében


